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Não bastasse o barulho insuportável do despertador, minha mãe me acordava aos 

berros da cozinha às 06:02h de uma quinta-feira, meu dia favorito da semana inteira, dia 

de Educação Física.  

Levantei a contra gosto, a aula que eu amava era só à tarde, ainda teria que assistir 

essa manhã as aulas de Matemática e História, da História eu até gostava, mas nem sempre 

era bem contada. Corri para o chuveiro, escovei os dentes e comecei a lavar meus cabelos. 

Hoje eu queria que meu black estivesse perfeito.  

Minha mãe, Dona Rose, colocava o café da gente na mesa enquanto eu passava 

meu uniforme. Ela sempre diz que a gente é pobre, mas não tem que viver amarrotada. 

Enquanto eu passava a margarina no pão, no noticiário da manhã, comentavam o caso da 

madame que foi presa envolvida com o marido num esquema de corrupção e estava sendo 

liberada pra cuidar dos filhos. Fiquei pensando na injustiça: a mãe da minha colega havia 

tido uma filha na cadeia ano passado e nem pôde ver a menina começar a falar ou andar. 

– Duda, deixa de moleza, desse jeito você vai se atrasar! – Minha mãe perdia a 

paciência quando eu me desconectava do mundo desse jeito. Corri no quarto, peguei os 

tênis novos que ela havia me dado quando completei meus 13 anos, foi o presente mais 

caro que minha mãe já me deu, lhe custou o conserto do aparelho de som. 

06:50h saí correndo ainda comendo um pedaço do pão, pedi a bênção a minha 

mãe, os ventos balançavam as medalhas no meu quarto e eu ganhei a rua. Quase perdi o 

primeiro tempo da aula, mas a professora perdoou meus dois minutos de atraso, eu disse 

que ela estava linda naquele vestido verde com estampa de bicho, acho que ela acreditou. 

Sentei ao lado da Bia, como sempre, e ela começou a me contar o resumo da 

novela, mas eu não conseguia parar de encarar o Thiago, ele sempre dava em cima de 

mim e eu nunca dei importância. Interrompi a Bia quando ela ia começar a falar de uma 

briga num Reality Show que eu não fazia questão de assistir: 

– Eu vou falar com o Thiago hoje, vou perguntar se ele tá afim de ficar comigo no 

intervalo – Ela me olhou como se eu estivesse ficando louca e eu ri baixinho. Afinal, 

estávamos no meio da aula com a professora falando de uma revolução lá na Inglaterra, 

com tantas revoltas mais legais aqui no Brasil. 



– Cê pirou, Duda? E daí que ele vive atrás de você, é ele quem tem que tomar a 

iniciativa, pega mal pra você. – Ela disse se achando a defensora da moral e dos bons 

costumes. 

– É? Então presta atenção... – Peguei um pedaço de papel no fundo do caderno, 

escrevi com minha letra de garrancho mesmo: Fica comigo no intervalo. Amassei o papel 

e joguei na direção dele. Cesta! 

A Bianca tava morrendo de medo da professora pegar o bilhete, mas eu só prestava 

atenção na reação do Thiago. Ele abriu a bolinha de papel, fez cara de dúvida e me olhou 

apontando pra si como quem pergunta: “É comigo mesmo?” Fiz que sim com a cabeça e 

ele sorriu, um sorriso largo, cheio de aparelhos. Era um preto lindo e divertido, ajudava o 

tio na oficina depois da aula, carregava no pescoço uma espada minúscula que sempre 

me chamara atenção. 

O alarme da escola bateu 10:10h, tínhamos vinte minutos e foi Thiago quem veio 

à minha carteira primeiro. Disse que estava guardando meu presente de aniversário sem 

coragem suficiente de entregar. 

– E aí Duda, tudo bem mesmo? Cê finalmente vai me dar uma chance? – Sorri, 

peguei ele pela mão e fui saindo da sala me perguntando porque os garotos são sempre 

tão lentos. Chegamos no pátio e sentei perto do bebedouro, ele sentou também. 

– O que é isso no seu pescoço? – Perguntei apontando a espada. 

Ele tocou a miniatura e disse apenas: – É proteção de meu pai. – Eu já sabia o que 

significava, mas ele devia estar com medo da minha reação, então mais uma vez, tomei a 

iniciativa e o beijei. No começo, ele se assustou e eu esperei. Quando ele continuou, 

ambos relaxamos e aproveitamos o beijo, primeiro calmo e molhado, sentindo cada 

músculo e rezando pra ele não perceber que eu nunca tinha beijado ninguém. Abri os 

olhos e ele também. Segurando meu pescoço, ele não parava de sorrir e me olhar de um 

jeito que me deixou sem graça por um momento. Quebrando completamente o clima, eu 

me endireitei e perguntei: 

– E então, cadê meu presente?  

– Olha, se não gostar ou não quiser usar não tem problema, é só me falar. – Estendi 

a mão bruscamente exigindo o presente. 

– Me dá logo! – Ele colocou uma pulseirinha de missangas douradas com um 

peixinho balançando em minha mão e pegou um cachinho do meu cabelo pra disfarçar o 

nervosismo. Achei a pulseira a coisa mais linda, se eu fosse desse tipo teria até chorado.  

– Cê não curtiu, né? Foi uma péssima ideia ter feito isso. 



– Para de besteira, você quem fez? Eu amei. Coloca pra mim. – Assim que ele 

fechou a pulseira, o alarme tocou 10:30h, decretando o final do intervalo e o fim do meu 

encontro.  

Voltamos pra sala e eu passei boa parte da aula de Matemática contando pra Bia 

como foi com o Thiago. Depois fomos terminar o exercício, coisa fácil, jogo de sinais. A 

aula acabou 12:00h e meu estômago já estava roncando. Thiago foi embora logo porque 

tinha que ir pra oficina, nem sei se ele virá para Educação Física mais tarde.  

Cheguei em casa junto com a minha mãe que estava voltando de uma faxina, na 

casa de Dona Lourdes da igreja, ela me deu um beijo e perguntou como foi na escola, 

contei tudinho, menos as partes que envolviam um certo garoto no intervalo.  

Tirei a roupa, os sapatos e fui separar a farda da Educação Física. Deixei prontinha 

para sair. Tomei um banho sem molhar o cabelo e já sentia o cheiro da minha comida 

favorita, minha barriga reagindo instintivamente só com o aroma. Saí do banheiro e 

coloquei um vestido velho pra almoçar e não sujar a farda. Minha mãe já tinha colocado 

o meu almoço e o das minhas irmãs e foi tomar seu próprio banho. Comi feliz o conteúdo 

inteiro do prato: arroz, feijão, carne frita e banana... minha irmã caçula detestava esse 

cardápio, ela gostava quando era massa. 

– Duda, onde você pensa que vai? 

– Vestir a roupa e ir pra escola. 

– Antes você tem que lavar os pratos do almoço, bonitinha. 

– Mas eu vou me atrasar, mamãe querida – dei um beijo e um abraço – já te falei 

como a senhora está linda hoje? Eu te amo sabia? 

– Sabia. E você sabia que só vai sair de casa depois que lavar os pratos? 

Vi que a batalha estava perdida e corri pra pia, bati meu recorde de tempo e ai de 

mim se estivessem mal lavados, ia perder mais tempo lavando tudo outra vez. Vesti o 

uniforme correndo e já ia saindo, quando minha mãe me gritou, me abraçou e disse que 

também me amava e que era pra eu me cuidar. Parecia que sabia que dia era hoje.  

Cheguei na escola e nada do Thiago. Acho que não deu pra ele ir mesmo. Me 

juntei à Bia, a aula de hoje era só treino e exercício, mas o professor me prometeu que, se 

a turma se comportasse, ia deixar uma partidinha de Vôlei no final.  

A Bia disse que o Thiago não veio porque a movimentação onde ele mora estava 

perigosa e a mãe dele não deixava ele sair de casa nesses dias. O irmão dele confundido 

(disseram) foi morto quando tentava tirar a carteira com os documentos do bolso. A 



comunidade toda fez protestos, queimaram pneus, fecharam a avenida e nas redes 

choviam homenagens a ele com a hashtag #vidasnegrasimportamsim.  

14:30h começamos a alongar os músculos e fazer os exercícios aeróbicos. O 

professor tinha uma sequência que não deixava a gente cansado muito rápido e eu me 

cansava pouco mesmo. Queria ser atleta profissional e representar meu país nas 

Olimpíadas.  

Corremos muito na quadra, contornando cones, saltando bambolês, pulando corda 

e o tempo passa muito rápido quando a gente tá fazendo o que gosta. O professor anunciou 

que separaria os times pra uma partida de Vôlei e eu pedi pra beber água.  

Havia bebedores mais próximos mas eu estava com minha pulseira nova no braço 

e queria ir no bebedouro do pátio, perto de onde eu tinha dado o meu primeiro beijo. 

Bobagem, coisa de menina da minha idade, mas eu queria estar lá.  

Eram 16:30h, me debrucei no bebedouro e apertei a válvula que libera água 

olhando como a minha pulseira dourada refletia a luz nas gotas que escorriam. Nem 

percebi os gritos, a confusão se formando. Minha mãe já dizia que quando eu me 

desligava do mundo dava trabalho pra voltar.  

Me afastei do bebedouro, senti uma queimação perto da orelha, olhei pra baixo e 

vi sangue. Senti o segundo e caí, nem deu tempo de gritar, nem deu tempo de me despedir, 

as minhas vistas ficavam turvas. Vi o bebedouro e meu cantinho, vi meus colegas de 

longe se jogando no chão. Acho que ouvi meu nome, mas já nem lembro, senti o cheiro 

do meu almoço, queria ver minha mãe, mas já não dava tempo. 

Será que amanhã vai ter protesto? Será que vão queimar pneus? Será que vão pedir 

justiça? Será que o meu caso vai ser só mais uma estatística? Será que vidas negras 

importam mesmo? 

Quando o auxiliar do estado, fardado e armado, invade o nosso espaço e elege um 

tipo suspeito, já não tem mais jeito. Eu amava as quintas-feiras, eu amava a Educação 

Física, eu amava a Bia, eu amava o Thiago, eu amava a minha mãe, eu amava a minha 

vida. 

 

 

 

   


